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TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ II
TRESTNÉ PRÁVO 1/2 - KNV
8.3.1 Ochrana osôb a majetku
Magisterské štúdium

Systematika osobitnej časti Trestného zákona.
Osobitné kvalifikačné pojmy
Škoda - jej pojem a druhy, určovanie výšky škody.
Osoba - jednotlivé druhy osôb majúce vyjadrenie v Trestnom zákone. Chránená osoba.
Trestné činy vraždy uvedené v jednotlivých hlavách osobitnej časti Trestného zákona a ich
vzájomný vzťah.
Trestné činy proti životu okrem trestných činov vraždy.
Trestné činy proti zdraviu a výklad jednotlivých pojmov.
Nedovolené prerušenie tehotenstva.
Trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie
Trestné činy farmaceutickej kriminality
Trestné činy zneužívania návykových látok
Neposkytnutie pomoci.
Obchodovanie s ľuďmi, zverenie dieťaťa do moci iného.
Pozbavenie a obmedzovanie osobnej slobody, obmedzovanie slobody pobytu, zavlečenie do
cudziny. Rozdiely s únosom.
Vydieračský únos § 186, branie rukojemníka § 185 a teror § 314, rozdiely s únosom.
Lúpež, krádež a obmedzovanie osobnej slobody – ich diferenciácia.
Vydieranie, hrubý nátlak a nátlak. Úžera.
Porušovanie domovej slobody, Ochrana súkromia v obydlí. Neoprávnený zásah do práva
k domu, bytu alebo nebytovému priestoru.
Obmedzovanie slobody vyznania, porušovanie slobody združovania a zhromažďovania,
a porušovanie tajomstva prepravovaných správ.
Znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie.
Súlož medzi príbuznými, sexuálne zneužívanie a ohrozovanie mravnej výchovy mládeže.
Odloženie dieťaťa, opustenie dieťaťa, zanedbanie povinnej výživy. Možnosti zániku trestnosti.
Týranie blízkej osoby a zverenej osoby.
Krádež, sprenevera, podvod.
Neoprávnené užívanie cudzej veci, neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla.
Porovnať s krádežou. Nevyplatenie mzdy a odstupného.
Podvod a jeho druhy, potreba a význam ich diferenciácie.
Trestné činy počítačovej kriminality.
Trestné činy proti majetku podstatu ktorých tvorí koristenie z trestnej činnosti ďalšej osoby.
Zatajenie veci, poškodzovanie cudzej veci, zneužívanie vlastníctva.
Trestné činy týkajúce sa kultúrneho dedičstva
Poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa.
Trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku.
Trestné činy proti hospodárskej disciplíne
Trestné činy proti mene.
Trestné činy daňové. Možnosti zániku trestnosti.
Trestné činy proti priemyselným právam a proti autorskému právu.
Všeobecné ohrozenie. Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného
zariadenia.
Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Opilstvo.
Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami. Možnosti zániku trestnosti.
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Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny. Založenie, zosnovanie a
podporovanie teroristickej skupiny. Možnosti zániku trestnosti.
Trestné činy proti životnému prostrediu. Neoprávnené uskutočňovanie stavby.
Pytliactvo – rozdiel od krádeže.
Trestný čin vlastizrady a v ňom obsiahnuté skutkové podstaty trestných činov.
Teror a záškodníctvo – porovnať s inými ustanoveniami Trestného zákona.
Trestné činy proti bezpečnosti republiky a ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej
skutočnosti.
Útok na orgán verejnej moci a na verejného činiteľa a rozsah ochrany poskytnutej v Trestnom
zákone.
Trestné činy verejných činiteľov, pojem verejný činiteľ.
Trestné činy korupcie.
Podnecovanie a schvaľovanie trestného činu. Porovnať s návodom.
Nadržovanie. Neoznámenie trestného činu. Neprekazenie trestného činu. Porovnať s pomocou.
Zasahovanie do nezávislosti súdu, pohŕdanie súdom, marenie spravodlivosti
Krivé obvinenie. Krivá výpoveď a krivá prísaha. nepravdivý znalecký posudok, tlmočnícky úkon
a prekladateľský úkon.
Marenie výkonu úradného rozhodnutia. Marenie výkonu rozhodnutia Ústavného súdu SR.
Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda.
Násilné prekročenie štátnej hranice, prevádzačstvo a nedovolené prekročenie štátnej hranice.
Násilie proti skupine obyvateľov. Nebezpečné vyhrážanie. Nebezpečné prenasledovanie. Šírenie
poplašnej správy.
Výtržníctvo. Hanobenie miesta posledného odpočinku. Hanobenie mŕtveho. Týranie zvierat.
Kupliarstvo – porovnanie s obchodovaním s ľuďmi.
Trestné činy súvisiace s pornografiou.
Ohováranie, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, poškodzovanie cudzích práv.
Trestné činy proti brannosti. Trestné činy proti civilnej službe. Trestné činy proti službe
v ozbrojených silách.
Trestné činy proti obrane vlasti.
Trestné činy proti vojenskej podriadenosti a vojenskej cti.
Trestné činy proti povinnosti konať vojenskú službu.
Trestné činy proti povinnostiam strážnej a dozornej služby.
Trestné činy ohrozujúce bojaschopnosť.
Ohrozenie mieru a genocídium. Neľudskosť.
Mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie, Nedobrovoľné zmiznutie.
Trestné činy terorizmu
Trestné činy extrémizmu a súvisiace pojmy (extrémistická skupina, extrémistický materiál)
Trestné činy vojnové.
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